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  ای خردمند نگاه کن به ره ازچشم خرد       تابه بينی که براين امت نادان چه رياست

  

  وقدانحق -اميرفيض

ن آ. تحرير حاضرممکن است يکی ازن مھم استآبرخی مسائل بظاھرچندان مھم نيست ولی علت طرح 
  .موارد باشد

ان ن شيطآريا مانند سکه ای است که يک  روی < :بيھی درادبيات ما ھست که ميگويددررابطه با ريا تش
> مقصود نآن نگاه ميکنند وعالمان به روی شيطان آعاميان به روی هللا  ،ن هللا استآ وروی ديگر

اررا ا وعمل رياکازتشبيه مزبور اين است که عالمان وظيفه وتکليف دارند که روی شيطان يعنی ماھيت ري
يد که ميرويد وسايه می آفاش نشود بصورت بذری درمي فصل ريا کاریا اگربه عامه نشان بدھند زير

ھمين مورد است که اوحدی تکليف مقابله با رياکاران راچنين  اندازد وبسياری را بدورخود جمع ميکند 
   .مقررکرده است

  تا نگويند غافلی زيشانفاش کن حيلت بد انديشان        

جم ارديبھشت سال جاری بارديگر به زيرپرچم رندی وريا خزيده ومدعی پنشيح حسن درمراسمی بتاريخ 
. پليس موظف وھمه بايد درمقابل قانون متساوی باشندحکومت اسالمی يعنی حکومت قانون <: شده که

  >، مواد مخدر، فساد ورياستيکاریب. منکراصلی درجامعه فقر، به اجرای قانون است نه اسالم

   حد رندي وريا كاري 

 رد دريک بررسی اجمالی ميتوان براحتی به اين حقيقت رسيد که دربين کسانی که به مقام حکومت
 و او رندی درگفتار زيرا ؛نھا ھمين شيخ حسن استآترين وريا کارترين جمھوری اسالمی رسيده اند رند 
  . نائی استکه معموال چنين چيزی کامال استث سخافت با ريا جفت شده است

ورندی مانع است که به اھميت  ،نچه ميگويد ناشی ازکم فھمی وسخافت اوستآسخيف نمی فھمد که 
ن متجلی آن چيست که به آوبرعکس ريا کارميفھمد که اھميت ريا ومفھوم  ؛اظھارات خود توجه کند

  .ميگردد

 ،ازسخافت وريا کاری است درھمين اظھارات مورد  نقد يک نمونه ازاظھارات شيخ حسن که مخلوطی
> وبعد بالفاصله اضافه حکومت اسالمی يعنی حکومت قانون< :نجاست که ميگويدآنمايان است مقصود 

  !پليس موظف به اجرای قانون است نه اسالم>ميکند که <
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ھمان شيخ موظف به حکومت اسالمی يعنی حکومت قانون وپليس ھم به عبارت  ،وقتی به ادعای شيخ
زيرا حکومت قانون وحکومت اسالم  ،اجرای قانون است  پس پليس مکلف به اجرای اسالم ھم ھست

   .بنظر شيخ به يک معناست

نميفھمد  ؛چون سخيف درک معنا ندارد ،حرف ھای بزرگ وگنده زدن است ورندیيکی ازعالئم سخافت 
 .اری را برای مردم نميشناسدزکه اسالم حق قانونگسخيف نميفھمد  ،که قانون چيست واسالم کدام است

ِ  ساختن قانون موضوعه با شرع   سخيف نميفھمد که برابر  ولی رند ھمه اينھاارتداد است  و کفر ،اسالم                        
   .نقدر مھم است که مسئله دانستن وندانستن را تحت الشعاع قرارميدھدآميداند ولی ھدفش ازرندی  را

ا را ب )ان ھا درمقابل قانون متساوی ھستندھمه انس( حقوق بشر    ِ اصل   ،رياکار ريا کاری حکم ميکند که
اصل عدم  ،>                      ِ حکومت اسالمی يعنی قانون  <اصل عدم تساوی انسان ھا دراسالم يکی اعالم کند ودرعبارت 

. اين يکی ازشقوق رياکاری است که کسی رئيس قوه تساوی انسان ھارادرحقوق اسالمی زيرپا بگذارد
  .ی حقوق انسان ھا درکشوراسالمی بنمايدمی باشد ودرعين حال تظاھربه برابرمجريه کشوراسال

گاه است آبا اسالم  تمام مراتب اظھارات خودش درتعارضاوضاع واحوال نشان ميدھد که شيخ حسن به 
  .ن تعارضات اھميت ندھدآولی رندی که وسيله انتخابی اوست ايجاب ميکند که به 

رد نچه حقيقت اسالم داآ وميکنند ازاسالم قيافه اخالق گرايانه ديگری از اين قبيل اشخاص که سعی کرده
ان خيلی تالش کرد اسالم رابا نيازھای دبسازند کم نبوده اند  محمود محمد طه ازدانشمندان الھيات سو

 رد ولی مقامات اسالمی سودان اورابه کفرگوئی وارتداد محکوم کردند و ،حقوقی قرن بيستم تلفيق بدھد
  .شواھد بسياری ھستدرايران ھم نمونه و. درتاريخ اسالم يختندوآسالکی به دار  ٧۶سن 

مريکائی ھا درباره او قضاوت آھمانطور که شيخ حسن راه محمود محمد طه رابرگزيده تا دولت خودرا 
  .راه فرجی برای جمھوری اسالمی دست وپاکند) تافته جدابافته(، کرده اند

   تحريم اسالمي 

ساله اکنون بصورت حکم  ١۴٠٠ن وسنت است  واين تحريم آجمھوری اسالمی درتحريم کامل احکام قر
خدا برايران وملت ايران حکومت کامل دارد واين تحريم اسالمی است که تمام جوامع اسالمی راعقب 

يم ررندی شيخ حسن دراين امرخالصه است که ميخواھد تح .مانده وفقيرووابسته اقتصادی ساخته است
اظھارات مکرر  .اسالمی ايران رابشکند ولی درعين حال نفوذ معنوی اسالم وتشيع را ھمچنان حفظ کند

 زا شيخ حسن که با عدم رضايت و اعتراضاتی ھم روبرو شده است در جھت تحقق ھمين استراتژی فرار
   .قيد وبند ومحاصره اسالمی است

  برخورد مراجع

رات شيخ حسن درباره ممنوعيت دخالت پليس درامرونھی و مراتب ديدم برخورد برخی ازاخوند ھا با اظھا
مرجع تقليد  ؛ھم نميتوان ناديده گرفت را نھاآبظاھر موازی با شرع بود ولی ريا کاری  ديگر، اسالمی

اظھارات شيخ حسن  ،درصورت برخورد باجريانی خالف اسالم فتوا ميدھد  فتواھم تعليق ومشروط نيست
نجا که ازيک مقام معتبرورئيس اجرائی کشوراست وبی اعتنائی آ ازختيارات پليس درمورد قانون واسالم وا
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نچه شيخ حسن گفته آاظھارنظرمراجع متناسب با  ،حکم تسری به حقانيت راباخود خواھد داشت ،نآبه 
شايسته  شيخ حسن درحکومت اسالمی ی توسلمان رش حمود محمد طه درسودان. سرنوشت مستاست ني
   است

  ادعا هاي شيخ حسننقدي بر

  ريا درمنكرات  

. منکرات دراسالم قابل احصاء نيست واگرھم باشد بد ميداند اطالق ميشود نراآمنکربه کاربدی که اسالم 
 -معامالت بازار –خانوادگی  -اقتصادی –اجتماعی  –اسالم درتمام زمينه ھای اخالقی  ،معمول نبوده است

 جامعه ای که گرفتاروميتوان گفت که  ؛فرھنگی وغيره  منکرات دارد –نظامی  -دوستی –اعتقادات 
  .نداردمی باشد وجود عينی درجھان غير اسالمی منکرات اسال

نھا نيست وفقط به چيزھائی که شيخ حسن اشاره آسمت اين تحرير متوجه منکرات اسالمی حتی رايج 
عرض شد سن با صرف سرمايه رندی اودرباره استراتژی شيخ ح نچه آ زيرا کرده نگاھی خواھد داشت 
   .نياز به گفتگوھائی دارد

  !منكر فقر 

   .رجاری استقدرمفھوم ف کرات نيست  فقردراسالمفقردراسالم جزء من

ميدھد  منساء است که حکسوره  ۶ يهآربی فقرا نزد خدا دارد ازجمله مدح فقروجايگاه تق يه درآ ٨ن آقر
  ١ >ا بايد بدھند به فقرا وفقرابايد بخورند به خوبیاغني<

  اردتعالی به خلق ميسپ امانتی دانسته که حق را ومحمد فقر بسيار شده  درسنت محمد ازفقروفقرا تجليل

سال قبل ازاغنيا  ۴٠فقرا درباغ بھشت خواھند بود وتنعم خواھند کرد امام صادق شيعان گفته است <
   >تعالی برای مومن درخزانه خود ضبط فرموده است الی است وفقرراحقھای دنيا  عطايای حق تع مصيبت

   .ھرقدرايمان ادمی زياد شود تنگی معيشت اوزياد ترميشود

   :يت هللا ازاعضای شورای نگھبان گفته استآمحمد خاتمی معروف به 

. امعه استن ج، توزيع وتقسيم عادالنه فقرريشه داروگسترده درميابرزگترين کارانقالبی درزمينه اقتصاد<
                  >تالش برای تقسيم رفاه بين مردم که نه چنين امری ممکن است واگرھم باشد نه مفيد است ونه مطلوب

  ١٣۶٠شھريور ١١کيھان ھوائی 

 .ستنددا ھاشارات کافی است که ثابت شود فقردراسالم ازمنکرات نيست بلکه فقروفقرا مقرب خھمين قدر
   .ا درروزقيامت به او سالم خواھد کردامام رضا روايت است که گفته ھرکه به فقيری سالم کند خد از

                                               
بين آنھا شکاف و فاصله است، و فقير به کسی گفته می شود که ستون فقرات  ُ                    م ھره ھای پشت بدن چون کچبه » فقار«اژه و - ١

 ک-ح .به وسيله ذلت و بيچارگی شکسته است. فقير در نزد عرب به معنی محتاج است پشتش
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ھمچنين روايت است که فقرا ھرکس راکه بخواھند شفاعت کرده وبدون حساب و کتاب به بھشت وارد 
   .ميشود

  .ثروت وثروتمند مند بودن منکراست

  ثروت ورفاه  

منکرنيست برعکس ثروت وثروتمندی منکراست ودرتطبيق مورد شيخ حسن ميخواھد اگرفقردراسالم 
ن آيعنی ھمان منکراسالمی که بشريت سراسيمه به دنبال  جامعه اسالمی ايران رابه سوی منکرسوق دھد

    .است

تش آقران يک قلم برای زندگانی حرمتی قائل نيست وکسانی راکه به دنيا عالقمند ودلبستگی پيدا کنند به 
  سوره اعراف  ١٠يه آ  .جھنم وغضب خدا وعده داده است

 ن ميشود شمارش کرده وآدنيا را که سبب دلبستگی مردم به  یسوره عمران مزايا ١٢يه آ ن درآقر
   :ميگويد

  .وسفند وزراعتگشتروگاو  –اسبان  –نقره  –مالھای زياد وانبوه  –فرزندان  –مشتمل است برزن 

مده بيرون آيه آ چيز که در ۶ن آ تعلقات دنيا ازره عمران نوشته که <سو ١٢يه آتفسيرصادقين درباره 
  >نھاستآشيطان است که زينت دھنده  نيست وازاخبارمستفاد ميشود که

 زندگانی دنيوی لھو است وزيست وتفاخر ميانشان کثرت اموال ومده است که <آسوره حديد  ١٩يه آ در
   >اوالد است

زمايش ميشوند وکسانی که آنجا آ بمنزله قرارگاھی است که مردم در مده که دنياآال عمران   ١٢۶يه آ در
  .به دنيا عالقمند باشند ازرحمت خدا دروميگردند وبعذاب خدا گرفتارميشوند

سند ميرسوره يونس  تمتع اززندگانی تعبيربه ستم شده وکسانی که دراين دنيا به تمتعی  ٢٣يه آ در
   .ربه خودشان خوانده شده اندگستم

ا يک جارسيده وميگويد <کسانی که بخواھند زندگانی دنيا وزينت ه  ھود حساب مالداران ريه سورآ در
  .تش جھنمآ نھا نيست مگرباآ اما حساب خدا با نھا خواھيم دادآنرا تمام به آ

يا ميتوان تصورکرد که يک جامعه زيرلوای فقرگرائی ونھی ازرفاه وثروتمندی وکاربتواند ادامه حيات آ
. دراين صورت فصل مھم مبارزه عليه جمھوری را برخالف طبيعت انسان درحرکت استزي دھد مسلما خير

اسالمی سد حرکت جمھوری اسالمی درجھت رفاه وامنيت وثروتمند شدن مردم است که دقيقا ناظر 
   .ن استآبرتوصيه قر

 د ازيمقصود اين نيست که رفاه وثروت شايسته ملت نيست بلکه مقصود اين است که اين شايستگی با
 ن ملت نميداند وپيروفلسفه اسالمی فقر فراگير وآ از ناحيه ملت تامين شود نه حکومتی که حاکميت را

   .مجازات ثروتمندان ومستدعيان رفاه اجتماعی ھستند
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  ئ بيگانگان ئمستشار وكدخدا –منكردوم 

درکمال صراحت ١١٨ل عمران آيات متعددی ازجمله آن درآکفار) است که قرمنکردوم توسل به بيگانگان (
 و ٢ .برای مسلمانان نسازيد را کدخدا ھا ئیمريکاآی ميگويد بيگانگان را مستشار خود قرارندھيد يعن

ه تغوط کردن ب ميداند که اين حرفھا او )شيخ حسن ( نگوئيد <چاره ای جزتعامل با دنيای امروز نيست>
مدن با آ کنار ن مقررکرده وازجمله تعامل وآھائی که قر ولی رندی برای شکستن تحريم حکم خداست 

   .بيگانگان ازاسباب مسلم  والزم برای فرارازتحريم ومحاصره اسالم است

  منكرسوم  رباست 

بانکھای  به وامی که ازميپردازد وبه مسلمانان درصد بھره  ٢٢که جمھوری اسالمی بطورقانونی ورسمی 
. ھمه مفسرين اسالمی ربا سه برابر بھره رسمی بانک جھانیبھره ميدھديعنی درصد   ۵/٧ته بيگانه گرف

زاد آرا عامل فساد وگناه کبيره ميدانند ودرھيچ کشوراسالمی رواج بھره وربا ھمانند جمھوری اسالمی 
  . ورسمی نيست

ھا ھمين بھره  ن سنتآنھاست که مفروض ترين آتعامل بابيگانگان قبول اصول وسنت ھای جاری بين 
   .نرا کليد اقتصادی ميداندآام الفساد وغرب  نراآاست که اسالم 

  رض از تنظيم اين تحرير اين دوکلمه است غ

  نسخه رهائي 

ودرعبارت شوند  تالش دارند که به قرائتھای غير معمول ازاسالم متشبث می ھا برای نجات اسالم،اسال
ا با تجدد وسيستمھای حاکم برمردم جھان ھمسازسازند   نغمه ن رآسنت محمد) وقرشنا راه وقدم محمد (آ

 ن قانو و زادی وزدودن فقر وايجاد کاررفاهآ ھائی که ازشيخ حسن وسيد علی درباره ملی گرائی وايران و
   .ن توسل جسته اندآبه  برای نجات اسالمشنيده ميشود ھمان زوزه ھائی است که 

ن آحکومت ايران ويا مردم  ست که ناسيوناليست ھا نگذارندنسخه رھائی مردم ازنکبت اسالم يکی اين ا
بايد تالش کرد که حکومت اسالمی  ؛برروی اسالم پل ترقی ودمکراسی وسازندگی وامثال اينھا بزنند

حرکت   ؛تاسی ازعلی تازی گفت اقتصاد مال خراستوبه درھمان جای پای محمد که رھبرشان مدعی شد 
زمين خوردن  ،سال قبل عمل کرد وراه رفت ١۴٠٠روز نميتوان به صيغه نجا که دردنيای امآ واز کند 

ودراين حتميت نه نيازبه جنگ وخونريزی است ونه اقدام  حتمی است  حکومت ھای اسالمی  وبلند نشدن
   .غيردمکراتيکی

                                               
ورزند ھيچ نابكارى در حق شما كوتاھى نمى ايد از غير خودتان [دوست و] ھمراز مگيريد [آنان] ازى كسانى كه ايمان آوردها - ٢

است در حقيقت ما  دارد بزرگترايشان نھان مىھدشمنى از لحن و سخنشان آشكار است و آنچه سينه آرزو دارند كه در رنج بيفتيد
ان ة  م ن  )١١٨( كنيد [ى دشمنى آنان] را براى شما بيان كرديم اگر تعقل ھانشانه ً   ِّ ي ا أ ي ھ ا ال ذ ين  آم ن وا  ال  ت ت خ ذ وا  ب ط   َ  َ ِ   ْ  ُ  ِ َّ  َ َ   ْ  ُ َ    َ   ِ ب اال   َ    َ ُّ َ    َّ َ َ   ً د ون ك م  ال  ي أ ل ون ك م  خ    ْ  ُ  َ ُ ْ  َ َ   ْ  ُ ِ   ُ

ت   ن ت م  ق د  ب د  وا  م ا ع  د  َ  ِ و   َ  ْ  َ  ْ ُّ ِ  َ    َ ا َ  ُّ ْ   ض  َ  ال ب غ   ْ ب ر  ق د   ْ َ  ھ م  أ ك  ف ي ص د ور  م ا ت خ  اھ ھ م  و  ُ  َ  ْ ء م ن  أ ف و   َ ْ َ   ْ  ُ  ُ   ُ  ُ   ِ  ْ  ُ   َ  َ   ْ  ِ  ِ   َ  ْ َ   ْ  ِ ق ل ون      ْ  ِ ُ  َ ب ي ن ا ل ك م  اآلي ات  إ ن ك نت م  ت ع   َ  ْ  ُ  ُ   ِ   ِ   َ    ُ  ُ َ   َّ َّ  َ  
 ک-ح



 حقوقدان -اميرفيض  -رندی ورياکاری شيخ حسن                                                       ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۵/٠١شيد (آدينه) ناھيد 

زادی ودمکراسی ورعايت حقوق بشرزمينه سازی برای عبورجمھوری اسالمی از تحريم آزاد، آانتخابات 
ماھيت  زاد جھان است بدون اينکه جمھوری اسالمی ازآورود به سيطره حقوق کشورھای  اسالمی و ھای

زاد به اجرای استراتژی تسلط آزادی وحقوق بشروانتخابات آدينی بودن دست بکشد ولذا مبارزه برای 
   .ن کمک خواھد کردآزاد جھان واستفاده نامشروع ازآجمھوری اسالمی برحقوق متعلق به کشورھای 

تمام وسائل ومظاھری که امروز مورد استفاده کشورھای اسالمی است ازمظاھرکفراست که اسالم اجازه 
. قبول منشورھای بين المللی ، عضويت درنھاد ھای بين المللی عمل اسالمی نيستنرا نميدھدآ استفاده از

ن . وام گرفتفکری بيگانگان رابرمسلمانان تحميل ميکند عمل خالف اسالم استوامريت که مستشاری  
 در و ۵+١مذاکرت با  ؛عمل اسالمی تلقی نميشود ورباست ازکشورھای کفرويا بانک ھای بين المللی

   .نھايت موافقت نامه ذلت بارژنو دقيقا خالف اسالم است

اين فرود چه چيزی  يدآومت اسالمی ايران فرود مجسم بفرمائيد اگرقائمه ممنوعيت اسالمی براعمال حک
 واگر کشورھای اروپائی شرط روابط سياسی و ؟جمھوری اسالمی واساسا اسالم باقی خواھد گذارد از

تجاری را تطبيق قانون اساسی کشورھای اسالمی با موازين حقوق بشرومنشورسازمان ملل بدانند 
امل يعنی ھمان جای پای محمد درجا بزنند ويا بصورت کشورھای اسالمی ناچارميشوند که درخط انزاوی ک

    .زاد حرکت کنندآيک کشوربا جدائی کامل دين ازحکومت وسياست وھماھنگی بادنيای 

  يك مثال براي ديرفراموش كردن بجاست 

د ن باقی نخواھآتش گرفت کم کم ميسوزد وخاکسترميشود وبعدازمدتی ھم اثری ازآيک توده ھيزم وقتی 
تش ماند البته که خاکسترنميشود ولی آ ن توده ھيزم بھردليلی جداشد  ودرکنارآ گريک کنده ازماند اما ا

 بايد نگذاشت که ؛اولين جرقه يک حکومت اسالمی ديگری برملت تحميل بشود کامال خشک ميماند تا با
 وھمانطوردرتاروپود احکامدست بدھد  از اسالمی خودش را    ِ وزن   ،ازکل جمھوری اسالمی ای پارهحتی 

زادی آدراينصورت تحوالت جھانی وخواستھای ملت ھا که رفاه وپيشرفت و اسالمی بدورخود به چرخد
    .ماده برباد رفتن ميسازدآ است ھمچون طوفانی اسالم رابه گوشه ای ھمانند خاکروبه جمع و

 


